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Zitting van 23.02.16

#Onderwerp : GR - M.I.V.B. - Richtplan Bus - Advies#

Openbare zitting

DE RAAD,
Gelet op de wijziging, op vraag van alle aanwezige leden van de Gemeenteraad, van de volgorde van
presentatie van de punten ingeschreven op de dagorde van deze zitting van de Gemeenteraad en meer
bepaald van de volgorde van presentatie van onderhavig punt ;
Gezien het ontwerp van de Gewestelijke Overheidsdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de
bediening van verschillende wijken van het Brussels gewest te versterken door de creatie van nieuwe
buslijnen en door de wijziging van de reisweg van een aantal bestaande lijnen, genoemd het "Richtplan Bus"
;
Overwegende dat het ontwerp van het Richtplan Bus voor het grondgebied van de Gemeente Sint-Pieters-
Woluwe enkel de wijziging van de reisweg van de buslijn nr. 42 voorziet vanaf het metrostation Roodebeek
en verder via de Paul Hymanslaan, de Pauwelslaan, de Guldendallaan, de Tervurenlaan, de Julius
Caesarlaan, de Bemelstraat, de Vrijwilligerslaan, de Gebroeders Legrainlaan, de Nijvelsedreef om haar
reisweg verder te zetten naar de overstappool Delta en het station van Bosvoorde ;
Overwegende dat het weerhouden tracé wegen gebruikt waarvan noch het profiel, noch de infrastructuur zijn
aangepast aan de regelmatige doortocht van zware en grote voertuigen ;
Overwegende dat het ontwerp van het Richtplan Bus geen enkele verbetering voorziet van de buslijn nr. 36
die zeer onregelmatig is en wordt uitgebaat met slechte frequenties met name ’s avonds en op zaterdag ;
Overwegende dat het ontwerp van het Richtplan Bus geen rekening houdt met de ontwikkeling en de
herkwalificatie van de wijk van Stokkel, noch met de bediening van zijn hinterland gevormd door de
gemeenten Kraainem en Wezembeek-Oppem ;
BESLUIT :

1. het volgend advies uit te brengen betreffende het ontwerp van het Richtplan Bus dat werd
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voorbereid door de diensten van de M.I.V.B. en de Gewestelijke Overheidsdienst van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest :
De Gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe :

betreurt ten zeerste dat het ontwerp van het Richtplan Bus geen enkele oplossing biedt aan
de verbindingen tussen de verschillende wijken van Sint-Pieters-Woluwe en in het bijzonder
aan de oorzaken van de onregelmatigheden en aan de slechte frequenties van de buslijn nr. 36
;

stelt vast dat het enig positief element van het ontwerp van het Richtplan Bus de verbinding
is tussen de wijk van Vogelzang en de overstappool Delta en een verbeterde bediening van
deze wijk ;

stelt vast dat het ontwerp van het Richtplan Bus geen rekening houdt met de ontwikkeling
en de herkwalificatie van het Oostelijk deel van de gemeente en in het bijzonder de omgeving
van het Dumonplein en de wijk van Mooi-Bos ;

stelt vast dat het plan geen verbetering voorziet voor de bediening van het hinterland van het
commercieel centrum van Stokkel gevormd door het grondgebied van de gemeenten
Kraainem en Wezembeek-Oppem ;

betreurt dat het ontwerp van het Richtplan Bus zich beperkt tot de creatie van een nieuwe en
lange reisweg voor de buslijn nr. 42 die loopt via smalle wegen waarvan de infrastructuur niet
is aangepast voor de regelmatige doortocht van zwaar verkeer zoals de bussen van de
M.I.V.B. en waarbij bekende moeilijke kruispunten en zones worden doorkruist wat zal leiden
tot een onregelmatige en weinig attractieve exploitatie die dikwijls parallel loopt met bestaande
metro-, tram- of buslijnen ;

verzet zich tegen de doortocht van bussen in de onaangepaste gemeentewegen zoals de
Guldendallaan en Don Boscolaan evenals de Bemelstraat ;

stelt voor om conform het plan in bijlage een alternatieve structuur te weerhouden voor het
Richtplan Bus voor het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe, te weten :

verlenging van de nieuwe buslijn nr. 28 Madouplein - Konkel van deze laatste halte
tot aan het Bosrandplein via de volgende wegen : Stokkelsesteenweg, Herendal,
Dumonplein, d’Huartlaan, Grote Prijzenlaan, Duivenschieting, Witte Vrouwenlaan ;

beperking van de route van de buslijn nr. 36 tot het gedeelte Schuman - Trammuseum
via haar huidige reisweg door de gemeente Etterbeek en de wijk van Vogelzang met
bediening van het gemeentehuis;

creatie van een nieuwe buslijn 42 via de volgende reisweg : Solbosch (ULB) - Delta -
Sint-Juliaan - Lebonlaan - Nijvelsedreef - Gebroeders Legrainlaan - Vogelzanglaan -
Atlantische Oceaanlaan - Julius Caesarlaan - Tervurenlaan - Jules de Troozlaan -
Charles Thielemanslaan - P. De Cockstraat - Woluwelaan - Trammuseum -
Parmentierlaan - Bosstraat - Van der Meerschenlaan - Duivenschieting - d'Huartlaan -
Dumonplein - de Hinnisdaellaan - Grensstraat - metro Kraainem - U.C.L. Saint-Luc -
Lenneke Marelaan - Viaduct E40 ;

2. het huidig advies over te maken aan de volgende personen en instellingen :

de Minister van Verkeer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

de Bestuurder-Directeur Generaal van de M.I.V.B. ;
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de Colleges van Burgemeester en Schepenen van de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe,
Kraainem, Etterbeek en Elsene.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Georges Mathot  

De d.d. Voorzitter, 
(g) Michel Vandercam

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Pieters-Woluwe, 02 maart 2016

De Gemeentesecretaris,

Georges Mathot  

Voor de Burgemeester :
De afgevaardigde Schepen,

Damien De Keyser
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